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NÁVRH  NA  VYDANIE  KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA 

(podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych úprav)  

 

 

1. Meno navrhovateľa : ........................................................................................................ 

 

    Adresa navrhovateľa: .......................................................................................................... 

 

    V zastúpení .......................................................................................................................... 

 

2. Názov stavby podľa stavebného povolenia: .................................................................... 

 

    ............................................................................................................................................. 

 

    Číslo stavebného povolenia: .......................................... vydané dňa................................... 

 

    právoplatné ...............................vydané stavbeným úradom............................................. 

 

    Parcelné číslo stavebného pozemku: ................................................................................ 

 

    Katastrálne územie: .................................................. obec (OcÚ) Kostolná Ves 

 

    Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením bolo vydané stavebným úradom 

 

   ............................................................................................................................................ 

 

   pod číslom.............................................dňa...........................právoplatné........................... 

 

 

3. Termín úplného vypratania stavebniska a dokočenie úprav okolia stavby:....................... 

 

................................................................................................................................................ 

 

4. Stavba bude / nebude užívaná ako prevádzka .................................................................. 

 

5. Údaj, či bude vykonaná skúšobná prevádzka a doba jej trvania ....................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

V................................. dňa..................... 

                                                                                       Podpis a pečiatka navrhovateľa: 

mailto:ocukostolnaves@mail.t-com.sk
http://www.kostolnaves.sk/


 

 

 

 

 

Prílohy: 

1.  Stavebné povolenie, ak bolo vydané aj rozhodnutie ozmene stavby pred jej dokončením, 

     rozhodnutie o zmene stavebného povolenia – predĺžení lehoty výstavby.  

2.  Dokumentáciu stavby overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, resp. v konaní   

     o zmene stavby pred jej dokončením. 

3.  Geometrický plán skutkového zamerania stavby ku kolaudácii ( tento doklad sa nepripojí      

     vtedy, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby). 

4.  Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok ( revízne správy elektroinštalácie,   

     plynoinštalácie, bleskozvodu, nezávadnosť komínov, skúšky vodotesnosti žumpy,   

     tlakové  skúšky vodoinštalácie, kanalizácie, ústredného kúrenia, vzduchotechniky,  

     kolaudačné rozhodnutie na ČOV- ak je vybudovaná,.........).  

6. Súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ( ak je vykurovanie stavby plynové, na   

    pevné palivo). 

5.  Atesty použitých výrobkov, certifikáty materiálov.  

6.  Vyhodnotenie plnenia podmienok stavebného povolenia. 

7.  Doklad o vytýčení stavby. 

8.  Zápis o ododvzdaní a prevzatí stavby. 

9.  Doklad o odstránení vád a nedorobkov. 

10.Popis odôvodnenia odchýok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,       

     projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia stavby. 

11.Záznam o výsledku komplexného vyskúšania  avyhodnotenia skúšobnej prevádzky. 

12.Záväzný posudok k odovzdaniu stavby do prevádzky od Regionáleho úradu verejného  

     zdravotníctva v Prievidzi, - regionálneho hygienika, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice. 

13.Záväzné stanovisko Okresné riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul.    

    Vápenická 14 PD,  ku kolaudácii stavby. 

14.Energetický certifikát budovy podľa z.č. 555/2005 Z.z. o energetic. hospodárení budov. 

15.Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z.  o správnych    

     poplatkoch v znení neskorších predpisov, do pokladne mestského úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


